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ธรุกิจท่ีได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตประกอบธรุกิจตาม
พระราชบญัญติัการประกอบ
ธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 
 
 

กระทรวงพาณชิย ์ไดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดธุรกจิบรกิารทีไ่มต่อ้งขออนุญาตประกอบธุรกจิ
ของคนต่างดา้ว ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2560 ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่9 มถุินายน 
2560 และมผีลใชบ้งัคบัแลว้  

นิตบิุคคลต่างดา้ว สามารถประกอบธุรกจิตามรายการทีร่ะบุดา้นล่างนี้ได ้โดยไม่ตอ้งขอ
อนุญาตจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2542 

1. ธุรกจิสถาบนัการเงนิ ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองหรอืจ าเป็นต่อการประกอบธุรกจิของสถาบนั
การเงนิ ธุรกจิอื่นของสถาบนัการเงนิและธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิของสถาบนั
การเงนิ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ รวม 14 ธุรกจิดงันี้ 

1.1 ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์

1.2 ธุรกจิบรกิารเป็นส านกังานผูแ้ทนธนาคาร 

1.3 การใหบ้รกิารทางการเงนิตามหลกัชารอิะฮ ์ 
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1.4 การเป็นตวัแทนของสถาบนัการเงนิ  

1.5 การใหบ้รกิารรบัฝากเงนิทีม่เีงื่อนไขการเบกิถอนเงนิจากบญัชตีามค าสัง่ลกูคา้และ
กจิการดแูลผลประโยชน์ 

1.6 การประกอบธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน  

1.7 การเป็นตวัแทนรบัค าขอและเรยีกเกบ็เบีย้ประกนัหรอืค่าบรกิารการประกนัการ
สง่ออก และการค ้าประกนัสนิเชื่อแก่ลกูคา้ 

1.8 การรบัใหบ้รกิารเกีย่วกบัธุรกจิทางการเงนิแก่สถาบนัการเงนิ บรษิทัในกลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหน่วยงานราชการ 

1.9 การน าอสงัหารมิทรพัยอ์อกใหเ้ช่า 

1.10 การรบัซือ้หรอืรบัโอนลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 

1.11 การใหบ้รกิารการบรหิารจดัการเงนิสด  

1.12 การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของลกูคา้ 

1.13 การใหบ้รกิารเป็นตวัแทนรบัช าระหนี้หรอืตวัแทนรบัค าขอ 

1.14 การใหเ้ชา่ชือ้และการใหเ้ช่าแบบลสิชิง่ 

2. ธุรกจิการบรหิารสนิทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 

3. ธุรกจิบรกิารเป็นส านกังานผูแ้ทนของนิตบิุคคลต่างประเทศในธรุกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศ ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารวซี่าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 

4. ธุรกจิบรกิารเป็นส านกังานภมูภิาคของนิตบิคุคลต่างประเทศในธุรกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศ ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารวซี่าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 

5. ธุรกจิบรกิารทีม่สีว่นราชการตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณเป็นคู่สญัญา 

6. ธุรกจิบรกิารทีม่รีฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณเป็นคู่สญัญา  

อย่างไรกด็ ีนิตบิุคคลต่างดา้วทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระสงคจ์ะประกอบธุรกจิ
ขา้งตน้ ตอ้งแจง้สถานทีเ่กบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัช ีต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ เพื่อใหก้รมพฒันาธุรกจิการคา้ตรวจสอบและออกเลขทะเบยีนนิตบิุคคล 13 หลกั และ
แจง้ต่อกรมสรรพากรเพื่อขอใชเ้ลขทะเบยีนนิตบิุคคลเป็นเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองนิติ
บุคคลต่างดา้ว  
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